
 
 

MATRIZ CURRICULAR 
 
Nome do Curso: Técnico em Enfermagem    

Nº de dias Semanais de efetivo trabalho: 05 dias 

Nº de semanas letivas: 20 semanas                                    

Duração da hora aula: 48 minutos 

 
 

 

 
 

Módulo I 

Matemática Aplicada 32 

Microbiologia e Parasitologia 64 

Português Instrumental 48 

Fundamentos de Enfermagem  96 

Enfermagem em Geriatria e Gerontologia 32 

Estágio Supervisionado 50 

Carga Horária do Módulo I                                                                 450 

Módulo Unidade Curricular Carga Horária (h) 

Módulo II 

Anatomia e Fisiologia Humanas  64 

Enfermagem Materno-Infantil  64 

Enfermagem em Saúde Pública 32 

Ética e Exercício Profissional 32 

Metodologia Científica e da Pesquisa  32 

Nutrição  48 

Português Instrumental 32 

 Fundamentos de Enfermagem  96 

 Estágio Supervisionado 200 

Carga Horária do Módulo II                                                                 600 

Módulo Unidade Curricular Carga Horária (h) 

 Enfermagem Cirúrgica  48 

 Enfermagem Materno-Infantil  48 

 Enfermagem em Saúde Mental e Neuropsiquiatria  32 

 Enfermagem em Saúde Pública  64 

Módulo III Enfermagem em Emergência e UTI 48 

 Enfermagem Médica  64 

 Metodologia Científica e da Pesquisa 32 

 
Psicologia Aplicada  32 

 Enfermagem em Geriatria e Gerontologia 32 

 Estágio Supervisionado 200 

 
Carga Horária do Módulo III                                                               600      

Módulo Unidade Curricular Carga Horária (h) 

 

Anatomia e Fisiologia Humanas  64 

Enfermagem em Saúde Pública 32 

Farmacologia  32 



 
 

        

Módulo Unidade Curricular Carga Horária (h) 

 Administração em Enfermagem 64 

 Enfermagem Cirúrgica 80 

 Sociologia do Trabalho 32 

 Enfermagem em Saúde Mental e Neuropsiquiatria 48 

Módulo IV Enfermagem em Emergência e UTI 64 

 Enfermagem Médica  80 

 Psicologia Aplicada 32 

 Estágio Supervisionado 150 

Carga Horária do Módulo IV                                                               550             

Carga Horária Total do Curso                                                           2200 

 
OBS: O Estágio do Técnico em Enfermagem será sempre Supervisionado por 
um Enfermeiro e realizado no contra turno e em grupo de no máximo 06 
alunos, sendo que, no I Módulo será realizado em Casa Lar locais. No II e III 
Módulo atendimento em nível ambulatorial e/ou hospitalar. IV Módulo  
hospitalar crítico e setor de Pasiquiatria. 
 
EMENTÁRIOS 
 
1º MÓDULO 
 
Anatomia e Fisiologia Humanas 
Noções Gerais de Anatomia, Noções de Citologia, de Histologia, Órgãos dos 
Sentidos, Sistemas: esquelético, muscular, sanguíneo, cardíaco, vascular, 
respiratório. 
 
Farmacologia 
Farmacologia geral: princípios que regem a absorção, distribuição, 
metabolização e eliminação de drogas. Estudo da farmacologia e das 
interações medicamentosas. Farmacologia clínica: uso terapêutico, efeitos 
colaterais, preparo e administração, formas farmacêuticas, controle dos efeitos 
terapêuticos dos medicamentos. 
 
Fundamentos de Enfermagem 
Trajetória Histórica da Enfermagem em Santa Catarina, no Brasil e no Mundo. 
Humanização da Assistência de Saúde na Enfermagem.  Instrumentalização da 
prática de biossegurança e prevenção de infecção utilizando medidas de 
isolamentos e proteção à saúde com risco biológico. Atribuições da equipe de 
enfermagem. Procedimentos básicos em enfermagem. 
 
Matemática Aplicada 
Operações com frações, Razão e proporção, Regra de três simples, Problemas 
de porcentagem, Sistema de  medidas e equivalência das medidas, Medidas 
caseiras, Arredondamento, Médias aritméticas, Transformação de soluções, 
Dosagem adulta, Dosagem infantil, Cálculo da taxa de fluxo por minuto, Cálculo 
de gotejamento do soro, Cálculo e controle de gotejamento do endovenoso, 
Discriminação dos ângulos na aplicação de medicação por via parenteral. 
 



 
 

Microbiologia e Parasitologia 
Princípios básicos de microbiologia. Características gerais de bactérias, fungos 
e vírus. Controle por agentes físicos e químicos. Noções gerais sobre os 
grupos de fungos, vírus e bactérias de interesse em patologia humana. 
Infecções hospitalares. Protozoários, helmintos e artrópodes de interesse 
médico. 
 
Português Instrumental 
Comunicação, barreiras da comunicação, níveis da linguagem, formas de 
tratamento, leituras e interpretação de texto. 
 
Enfermagem e Saúde Pública 
História do Sistema Único de Saúde (SUS).Constituição e Legislação. 
Processo Saúde e Doença.  
 
Enfermagem em Geriatria e Gerontologia 
Política e Programa de Atenção á Saúde do idoso. Processo Normal de 
Envelhecimento. Agravos e riscos mais frequentes no idoso. Assistência de 
Enfermagem ao idoso na Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças. 
 
Estágio Supervisionado 
Conhecer a realidade social da 3ª idade, nos asilos locais, buscando 
informação de abrangência geral, contemplando os conteúdos das diversas 
disciplinas ministradas no curso, para construir ao seu final um projeto de 
ordem social, na promoção, prevenção da saúde. 
 
2º MÓDULO 
 
Anatomia e Fisiologia Humanas 
Sistemas: nervoso, digestório, urinário, endócrino, reprodutor masculino e 
feminino. 
 
Enfermagem em Saúde Pública 
O SUS e seus princípios. Promoção da saúde. Educação em saúde. Família e 
comunidade. Estratégia de saúde da família (ESF).  
 
Enfermagem Materno-Infantil 
Programas nacionais de atenção á saúde da mulher e do binômio mãe-filho. 
Assistência de enfermagem à mulher sadia no ciclo gravidíco-puerperal e ao 
RN em todos os níveis de atenção a saúde. 
 
Ética e Exercício Profissional 
Ética e relações humanas. Princípios básicos da conduta profissional. Código 
de Ética e Lei do exercício profissional. Entidades e associações de classe. Lei 
de direitos dos pacientes. 
 
Fundamentos de Enfermagem 
Procedimentos teórico-práticos complexos necessários à promoção, proteção e 
recuperação da saúde do indivíduo, família e comunidade, atendidos em nível 
ambulatorial e/ou hospitalar. 



 
 

Metodologia Cientifica e da Pesquisa 
Normas para apresentação de trabalhos. Estrutura, apresentação gráfica, estilo 
e orientação para digitação, formatação, referências bibliográficas, curriculum 
vitae e memorial, publicações e periódicos, relatórios. 
 
Nutrição 
Princípios nutricionais do individuo sadio e doente. Nutrição e cultura. 
Programas nacionais de alimentação. Assistência de enfermagem na nutrição. 
 
Português Instrumental 
Comunicação, barreiras da comunicação,  formas de tratamento, redações, 
discurso direto e indireto, correspondência oficial,  leituras e interpretação de 
texto.  
 
Estágio Supervisionado 
Procedimentos teórico-práticos necessários à promoção, proteção, 
recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade, 
atendidos em nível ambulatorial e/ou hospitalar. 
 
3º MÓDULO 
 
Enfermagem Cirúrgica e Centro Cirúrgico 
O centro cirúrgico. Central de material e esterilização. Unidade de recuperação 
pós-anestésica. Introdução à assistência de enfermagem no pré, trans e pós-
operatório. O paciente cirúrgico na atenção básica. 
 
Enfermagem Materno-Infantil 
Crescimento e desenvolvimento da criança sadia; Programas nacionais de 
atenção á saúde da criança e do adolescente; Assistência de enfermagem à 
criança na atenção básica e hospitalar; Acidentes mais comuns na infância; 
Violência e desamparo à criança e ao adolescente. 
 
Enfermagem em Saúde Mental e Neuropsiquiatria  
História da saúde mental no Brasil. Reforma Psiquiátrica. Políticas nacionais 
em saúde mental 
 
Enfermagem Saúde Pública 
Promoção da saúde. Estratégia de saúde da família (ESF). Introdução a 
assistência de enfermagem na atenção básica. 
 
Enfermagem em Emergência e UTI 
Primeiros socorros. Assistência de enfermagem em emergências. Estrutura 
física e organizacional da unidade de emergência. Estrutura física e 
organizacional da unidade de UTI. Assistência de enfermagem humanizada ao 
paciente crítico. Relação inter-pessoal entre equipe de saúde, família e 
paciente. 
 
Enfermagem Médica 
Promoção da saúde e assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas 
do aparelho digestório, respiratório, ósseo e urinário.  



 
 

Metodologia Cientifica e da Pesquisa 
Trabalhos acadêmicos; pré-texto, texto, pós-texto, normas aprovadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Pesquisar, analisar, 
interpretar idéias e fatos referentes à área profissional. Estrutura de Projeto e 
Relatório 
 
Psicologia Aplicada 
Conceitos, aspectos básicos, comportamento humano. Comportamento 
motivacional, relações humanas, comunicação humana, barreiras da 
comunicação. Personalidade, comportamento. Stress e aspectos preventivos. 
Chefia e liderança. Aspectos ligados ao atendimento dos diferentes tipos de 
público. Mudanças organizacionais. Relações públicas, imagem da empresa, 
postura profissional. 
 
Enfermagem Geriátrica e Gerontológica 
Assistência de Enfermagem ao idoso na Recuperação e Reabilitação de saúde, 
nos contextos familiares, comunidade e instituições públicas e privadas, em 
situações epidemiológicas, clínicas, cirúrgicas, ginecológicas e psiquiátricas. 
Aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) junto ao 
idoso. 
 
Estágio Supervisionado 
Procedimentos teórico-práticos necessários à promoção, proteção, 
recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade, 
atendidos em nível ambulatorial e/ou hospitalar. 
 
4º MÓDULO 
 
Administração em Enfermagem 
Introdução à administração em enfermagem. A equipe de enfermagem e suas 
funções nos serviços de saúde. Organização das instituições de nível primário, 
secundário e terciário de saúde. Financiamento para o setor saúde.  Processo 
de comunicação em saúde e trabalho em equipe 
 
Enfermagem Cirúrgica 
Assistência de Enfermagem nas intervenções Cirúrgicas das principais 
afecções do corpo humano. 
 
Enfermagem em Emergência e UTI 
Trabalho de parto em emergência. Politraumatizado. Transporte de 
Acidentados. Tratamento de pacientes com problemas oncológicos. 
Tratamento dialítico. Órgãos e Sistemas que necessitam de atenção de 
emergência e cuidados intensivistas.   
 
Enfermagem em Saúde Mental e Neuropsiquiatria 
Doenças Mentais e Neurológicas; assistência de enfermagem em 
neuropsiquiatria. Relações interpessoais entre Família, Paciente, Equipe de 
Saúde e comunidade. 
 
 



 
 

Enfermagem Médica  
Promoção de saúde e assistência de Enfermagem nas intercorrências clínicas 
do aparelho circulatório,ginecológico, muscular, neorológico, visual     
 
Psicologia Aplicada 
Tanatologia. Aspectos psicológicos da dor, perda, luto. Assistência de 
Enfermagem humanizada, centrada no cuidador, cuidado e família. Postura 
profissional. Mudanças organizacionais. Estresse e aspectos preventivos. 
 
Sociologia do Trabalho 
Evolução da Sociologia do Trabalho, Perfil do trabalhador na área da saúde; 
Cenários, tendências, desafios, exigências e perfil do trabalhador na área de 
saúde na globalização; Os novos paradigmas sociais; Aspectos associativos 
(associações  de classe, cooperativas,  conselhos e sindicatos); Aspectos 
legais do controle social nas ações em saúde. 
 
Estágio Supervisionado 
Procedimentos teórico-práticos necessários à promoção, proteção, 
recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo e família em nível hospitalar 
crítico e setor de Psiquiatria. 
 
 
 


